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Informacja o projekcie: 

Tytuł 
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia 
do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych 
w tych sprawach 

Autor   Minister Infrastruktury 

Projekt z dnia 10 marca 2021 r. 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ----------------------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Bartłomiej Zydel 

e-mail bz@zpp.pl 

tel. (22) 656 63 34 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

§ 1 pkt 4 projektu 
(zmieniający § 37 
ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia w 
sprawie 
egzaminowania) 

Według projektu przekazywane starostom w 
okresach kwartalnych przez dyrektora 
wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego 
informacje o uzyskanych przez osoby 
egzaminowane wynikach egzaminów mają 
dotyczyć jedynie wariantu  za pierwszym 
podejściem po ukończeniu szkolenia 
podstawowego. 
 
W odniesieniu do powyższego rozwiązania 
rodzą się następujące wątpliwości/problemy: 
1. Należy ponownie przeanalizować relację 
proponowanego przepisu rozporządzenia do 
art. 43 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o kierujących 
pojazdami. 
 
2. Warto rozważyć wprowadzenie takiego 
przedstawiania informacji, które pozwoliłoby 
na uzyskanie wiedzy nie tylko na temat 

Ad 1. Warto przypomnieć, że w świetle art. 
43 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o kierujących 
pojazdami starosta w ramach nadzoru w 
zakresie zgodności prowadzenia szkolenia 
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień 
do kierowania motorowerem lub pojazdami 
silnikowymi, kursu dla kandydatów na 
instruktorów i kandydatów na wykładowców 
oraz dla instruktorów i wykładowców, z 
wymaganiami określonymi w przepisach 
ustawy sporządza analizę, przetwarza oraz 
podaje do publicznej wiadomości wyniki 
analizy statystycznej, w zakresie średniej 
zdawalności osób szkolonych w danym 
ośrodku.  
 
Ad 2. Jeżeli chcemy podnosić standard 
przekazywanych informacji, to warto pójść w 
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pierwszego podejścia, ale również w 
przedmiocie kolejnych prób. 
 
3. Poddajemy pod rozwagę 
ustandaryzowanie przekazywanych danych 
poprzez dodanie odpowiedniego załącznika 
do rozporządzenia. 

kierunku pełnego zakresu informacji – bez 
zatrzymywania się „w połowie drogi”. 
 
Ad 3. Dzięki takiemu rozwiązaniu mielibyśmy 
do czynienia z zapewnieniem pełnej 
porównywalności danych przedstawianych 
przez dyrektorów poszczególnych 
wojewódzkich ośrodków. 

 


